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1.1 Latar Belakang 

Di zaman modern saat ini di mana sistem buatan manusia yang berbasis 

teknologi untuk memenuhi kebutuhan sangatlah beragam dengan tujuan untuk 

mempermudah pekerjaan manusia agar lebih cepat, mudah, nyaman dan aman. 

Untuk merancang sebuah sistem, maka diperlukan komponen-komponen 

pendukung yang dapat bekerja secara konstan, harmonis, dan kontinyu. Untuk itu 

dibutuhkannya sebuah sistem kendali. Sistem kendali merupakan satu kesatuan 

komponen dan alat yang dapat mengatur, mengendalikan, memerintah dan me-

monitoring sebuah sistem. Beberapa sistem kendali yang dapat digunakan seperti 

menggunakan sistem kendali suhu pada sebuah pemanas, sistem kendali pneumatic 

pada robot dan sistem kendali motor DC. 

Motor DC sendiri merupakan jenis motor yang paling banyak digunakan di 

bidang industri dibandingkan motor jenis lain. Ini dikarenakan motor DC memiliki 

banyak keunggulan dan dapat dijumpai dalam setiap aplikasi industri maupun 

rumah tangga. Motor ini juga memiliki efisiensi yang tinggi saat berbeban penuh 

dan tidak membutuhkan perawatan yang banyak. Penggunaan motor DC juga 

digunakan pada sebuah sistem lift barang, di mana motor DC ini mengendalikan 

naik dan turunnya barang pada satu tingkat ke tingkat di atasnya. 

Lift barang sudah umum digunakan pada gedung bertingkat tinggi seperti 

perkantoran, apartemen dan perhotelan. Penggunaan lift barang ini digunakan untuk 

mempermudah dalam memindahkan barang dari lantai 1 ke lantai 2. Kecepatan 

motor yang digunakan pada lift barang dapat dikontrol sampai dengan set point 

yang diinginkan dengan mengatur kecepatan lift barang tersebut. Pengaturan 

kecepatan motor yang akan digunakan menggunakan sistem kontrol berbasis 

Arduino Mega2560. 
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Sistem kontrol memiliki dinamika kontrol yang optimal dengan error steady state 

sistemnya bernilai nol, respon sistem yang cepat (rise time pendek), tidak ada osilasi dan 

stabilitas yang lebih tinggi. Dari latar belakang di atas maka penulis ingin merancang dan 

menganalisa sistem kendali kecepatan motor DC pada lift barang menggunakan kontrol 

berbasis Arduino Mega2560 yang akan digunakan sebagai modul pratikum sistem kontrol. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana cara merancang dan membuat prototype lift barang menggunakan sistem 

kontrol motor DC berbasis Arduino Mega2560 ? 

2. Bagaimana cara kerja variabel pada lift barang menggunakan sistem apakah bekerja 

sesuai dengan fungsi yang digunakan ? 

3. Bagaimana membuat program untuk mengatur kecepatan motor DC pada lift? 

4. Bagaimana analisa kecepatan motor DC yang digunakan serta daya keluaran yang 

dihasilkan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka agar pembahasan tidak 

melebar dan terarah pada skripsi ini dibatasi pada: 

1. Hasil rancangan dalam bentuk prototype. 

2. Kontrol motor DC yang digunakan adalah kontrol berbasis Arduino Mega2560. 

3. Prototype lift menggunakan tiga lantai 

4. Hasil rancangan alat prototype ini hanya untuk berat 1,5 kg. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

Sistem ini bertujuan untuk merancang sebuah lift barang dengan mengunakan sistem 

kendali kecepatan motor DC berbasis Arduino Mega2560 dan cara kerja variabel pada lift 

barang menggunakan sistem kendali apakah bekerja sesuai dengan fungsi yang digunakan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa dan membuat program pengaturan kecepatan 

motor DC pada lift barang menggunakan kendali kontrol Arduino Mega2560. Adapun manfaat 

dari penggunaan lift barang ini adalah untuk memudahkan dalam memindahkan barang dari 

tingkat 1 ke tingkat ke 2 juga dapat mengefisiensikan waktu dalam proses pemindahan barang. 
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1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh masalah yang akan dibahas dalam skripsi 

ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Membuat rancangan alat berupa lift barang dengan 3 tingkat. 

2. Mengatur kecepatan motor DC yang digunakan pada lift dengan sistem kontrol 

ATmega. 

3. Membuat program berbasis Arduino Mega2560 untuk sistem kendali kecepatan motor 

DC. 

4. Melakukan pengujian alat 

5. Melakukan analisa hasil pengujian. 

6. Kesimpulan. 

 


